
Aniversariantes
Hoje: Dr. Leonardo Tochetto Paupe-
rio, juiz federal com jurisdição pror-
rogada em Irecê, Lorenna Bahia Me-
nezes Webber (NUCRE), José Carlos 
Souza (Delta) e Hans Balbino Costa 
(Áquila).
Amanhã: Emmanuel Borges de Al-
meida Neto (5ª Vara), Aline Oliveira 
Souza (NUCRE) e Fabrine Santos de 
Oliveira (Jequié).

Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
Por atraso em inquérito TRF1 confirma 
sentença da 2ª Vara e absolve policiais 

acusados de cobrar propina
A 3ª Turma do TRF1 absolveu por una-

nimidade dois policiais rodoviários federais 
acusados de cobrar propina para liberar 
passageiros que transportavam produtos 
trazidos do Paraguai. A decisão conside-
rou insuficientes as provas apresentadas 
no processo, consistentes, apenas, no de-
poimento do motorista do ônibus, colhido 
dez anos após o suposto crime.

O fato aconteceu quando o ônibus foi 
parado por policiais que teriam exigido di-
nheiro para liberar os passageiros e como 
não receberam, conduziram todos à Polícia 
Federal, em Salvador, onde se constatou 
que nenhum extrapolara a quota legal.

Denunciados pelo crime de concus-
são, os policiais foram alvo de um inqué-
rito conduzido pela Polícia Federal e, a 

partir de 2001, se tornaram réus no pro-
cesso movido pelo MPF.

A 2ª Vara Federal em Salvador absol-
veu os policiais devido à inconsistência 
das provas. Insatisfeito, o MPF recorreu 
ao TRF para reverter a sentença.

A desembargadora federal Mônica Si-
fuentes confirmou o entendimento da 2ª 
Vara devido, essencialmente, ao tempo 
de duração do inquérito, que levou sete 
anos e meio para ser concluído. Dessa 
forma, o motorista do ônibus, única tes-
temunha que confirmou a prática do cri-
me, só foi ouvido uma década depois.

“O transcurso do tempo entre a data 
do fato e a inquirição judicial das teste-
munhas arroladas pela acusação, no mí-

nimo, fragiliza a capacidade probatória 
desses depoimentos, considerando a di-
ficuldade em se recordar com detalhes 
um episódio ocorrido há cerca de dez 
anos”, pontuou Mônica Sifuentes.

Também pesaram a favor dos policiais 
o fato de apenas duas das 19 testemu-
nhas term sido ouvidas e de o MPF ter 
desistido da “testemunha fundamental”, 
a guia da excursão, que teria recebido a 
proposta ilegal dos policiais.

A relatora destacou que, como a con-
cussão é um “delito próprio e instantâ-
neo” em que a prova é essencialmente 
testemunhal, a ausência dos depoimen-
tos dos passageiros e a fragilidade das 
provas justificam a absolvição. 

Novas carteiras 
da UNIMED

O Pro-Social informa que as novas 
carteiras UNIMED, referentes ao período 
2013/2014, estão disponíveis para en-
trega aos associados titulares. O prazo de 
validade das carteiras atuais expira na no 
dia 1º/10

Os beneficiários lotados no prédio 
sede e anexo podem retirar as carteiras 
na recepção do serviço médico odontoló-
gico do Pro-Social.

Já aqueles beneficiários lotados no 
prédio dos JEFs e Turmas Recursais de-
vem retirar as carteiras no consultório 
médico do prédio, com Anderson.

Considerando que as carteiras devem 
ser entregues mediante o preenchimen-
to e assinatura do recibo de entrega pelo 
beneficiário titular, a SEBES encaminhou 
arquivo anexo para impressão a todos os 
e-mails, caso desejem agilizar seu aten-
dimento e trazer o recibo já preenchido e 
devidamente assinado.

O 1º Mutirão de Audiências da Justiça 
Federal será realizado de hoje até 4/10 
no Complexo Multieventos da UNIVASF 
em Juazeiro. No período serão realizadas 
em torno de 600 audiências referentes 
a ações de salário maternidade, pensão 
por morte, auxílio doença/aposentadoria 
por invalidez e aposentadoria rural, bem 
como serão oferecidos serviços de cunho 
social (assistência médico-odontológica, 
cabeleireiro, entre outros). 

O público alvo são trabalhadores ru-
rais da micro região de Juazeiro (Uauá, 
Curaçá, Campo Alegre de Lourdes, Casa 
Nova, Sento Sé, Remanso, Sobradinho, 
Pilão Arcado) que ingressaram com ações 
judiciais após o indeferimento adminis-
trativo de seus benefícios pelo INSS. O 
evento tem apoio da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Juazeiro, do Rotary de Ju-
azeiro, da Univasf e da CAIXA.

Subseção Judiciária de Juazeiro 
realiza 1º Mutirão de Audiências

Enfam promove curso de 
Mídia para magistrados

Atenta à necessidade da magistratura 
de se comunicar melhor com a socieda-
de por intermédio da imprensa, a Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamen-
to de Magistrados – Ministro Sálvio de 
Figueiredo desenvolveu o curso “O Ma-
gistrado e a Mídia”, cuja primeira edição 
foi realizada na semana passada. 

O evento foi aberto pela diretora-geral 
da Enfam, ministra Eliana Calmon, que 
defendeu uma postura mais assertiva dos 
magistrados em suas aparições na mídia. 
“É preciso que o juiz saiba falar para o 
grande público, que consiga explicar as 
especificidades do processo judicial de 
uma forma clara e objetiva. Como de-
monstrou o julgamento da AP 470, o 
Mensalão, a população tem cada vez 
mais interesse no funcionamento e nas 
atividades do Judiciário. O magistrado, 
na sua condição de agente político, tem 
a obrigação de se comunicar com o ci-
dadão”, avaliou.

A primeira edição do curso “O Magis-
trado e a Mídia” foi oferecida a 20 magis-
trados, dos Tribunais de Justiça de Goiás, 
Minas Gerais, Distrito Federal e Piauí e 
dois dois juízes do TRF1.

O curso “O Magistrado e a Mídia” con-
templou uma série de mesas de debates, 
uma visitação à sucursal da Rede Globo 
em Brasília e um circuito de atividades 
práticas – o treinamento intensivo (media 
training) e as oficinas de crise de ima-
gem. Além da ministra Eliana Calmon, a 
mesa de abertura teve a participação do 
desembargador federal Mairan Maia, di-
retor-geral da Escola da Magistratura do 
TRF3 e pioneiro na qualificação de juízes 
para tratar com a mídia, e o jornalista 
Rodrigo Haidar, do site Consultor Jurídico 
com o tema “O magistrado como sujeito 
político e midiático”.

Na sequência o curso promoveu uma 
discussão sobre como o magistrado pode 
melhor utilizar a Assessoria de Comuni-
cação de seu Tribunal para aperfeiçoar 
suas aparições públicas na mídia com 
participação do assessor de imprensa 
do Ministério da Justiça e ex-assessor do 
CNJ, da assessora de Imprensa do Tribu-
nal de Justiça do DF e da assessora de 
imprensa do CJF. 

Ainda houve discussões sobre o fenô-
meno das Redes Sociais, enfatizando as 
vantagens e os perigos desse tipo de co-
municação direta com o público. 

Os magistrados visitaram as depen-
dências da sucursal da Rede Globo em 
Brasília, quando conheceram a cadeia 
produtiva das notícias num grande meio 
de comunicação brasileiro. O repórter es-
pecial e advogado Heraldo Pereira con-
versou com os juízes sobre os interesses 
da mídia nas decisões do Judiciário. 

Cada magistrado será avaliado quanto 
à assertividade, objetividade, clareza, lin-
guagem corporal, entre outros critérios. 

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. Manuel Valeriano Dominguez 
Garrido,  pai da servidora Carmen Va-
léria Boulhosa Dominguez. O sepulta-
mento ocorreu hoje, 30/9, às 10h no 
Cemitério do Campo Santo


